
1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 08.00. Przejazd tranzytowy przez S³owacjê (dla chêtnych postój na posi³ek 
ok. 5 EUR), Wêgry. Przyjazd do Serbii, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

2 dzieñ: 
Œniadanie. Przejazd tranzytowy przez Bu³gariê. Przyjazd do Turcji. Przyjazd do Istambu³u w póŸnych 
godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzieñ:
Œniadanie. Istambu³ to miasto pe³ne magii, najwiêksza metropolia w Turcji i jedno z 
najwiêkszych miast œwiata. Miasto pe³ne kontrastów i przez to tak wyj¹tkowe. Jest to jedyne miasto 
na œwiecie które le¿y na dwóch kontynentach: w Azji i Europie. Historyczna czêœæ Istambu³u zosta³a 
wpisana na listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO w 1985 roku. Zwiedzanie Istambu³u: B³êkitny 
Meczet (Sultan Ahmet Camii) zbudowany w 1609 - 1616. Najwiêkszy i najbardziej wystawny meczet 
miasta; hipodrom gdzie znajduje siê Obelisk Teodozjusza I, Obelisk Konstantyna VII oraz Kolumna 
Wê¿owa; koœció³ M¹droœci Bo¿ej (Haghia Sofia) - przerobiony za czasów tureckich na meczet, a od 
1935 na muzeum. Czwarty co do wielkoœci koœció³ œwiata, cysterny - antyczne zbiorniki wody, wielki 
bazar - jedno z najwiêkszych historycznych centrów handlowych Europy, czas wolny na zakupy. 
Obiadokolacja. Nocleg. (Dla chêtnych fakultatywnie wyjazd na nocne zwiedzanie Istambu³u). 

4 dzieñ:
Œniadanie. Ci¹g dalszy zwiedzania: Pa³ac Topkapi - najwa¿niejszy budynek historyczny- centrum 
administracyjne imperium przez 400 lat, bazar egipski. Rejs po Bosforze to jedna z najlepszych 
rzeczy, które mo¿na zrobiæ popo³udniem w Istambule. Z pok³adu statku najlepiej widaæ jak ogromna to 
metropolia. Jedno wielkie, potê¿ne i niekoñcz¹ce siê miasto, które naj³adniej wygl¹da w promieniach 
zachodz¹cego s³oñca... Przejazd do Ankary, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzieñ:
Œniadanie, zwiedzanie Mauzoleum Ataturka - Ojca Narodu Tureckiego, pierwszego prezydenta 
laickiej, demokratycznej Republiki Tureckiej. Przejazd do Kapadocji, zakwaterowanie. Obiadokolacja. 
Nocleg. 

6 dzieñ:
(Dla chêtnych fakultatywnie lot balonem o wschodzie s³oñca nad Kapadocj¹).
Po œniadaniu zwiedzanie Kapadocji - "krainy piêknych koni". Kapadocja do œredniowiecza by³a 
silnym oœrodkiem chrzeœcijañstwa oraz miejscem narodzin idei ¿ycia klasztornego. W baœniowym 
skalnym krajobrazie cud natury ³¹czy siê z dzie³em cz³owieka - w miêkkich ska³ach od wieków dr¹¿ono 
klasztory, koœcio³y, domostwa, a nawet podziemne miasta. Nie ma na œwiecie drugiego takiego 
miejsca. Zwiedzanie muzeum na wolnym powietrzu w Goreme - skupisko wydr¹¿onych w tufie 
wulkanicznym koœcio³ów, kaplic i klasztorów z doskonale zachowanymi freskami, wpisane na Listê 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO; Uchisar - skalne miasto-zamek wykute w tufowych 
sto¿kach, skalnych grzybach i piramidach. W czasie pobytu w Kapadocji bêdzie mo¿liwoœæ 
zakupienia lokalnych pami¹tek: s³odyczy, win czy wyrobów skórzanych z których Turcja s³ynie. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja. Czas wolny na krótki odpoczynek. Wyjazd na wieczór kapadocyjski. Powrót 
do hotelu na nocleg. 

7 dzieñ:
(Dla chêtnych fakultatywnie lot balonem o wschodzie s³oñca nad Kapadocj¹).
Œniadanie. Dalsze zwiedzanie Kapadocji: podziemne miasto Derinkuyu lub Kaymakli - 
podziemne miasta z kanalizacj¹ i doskona³ym systemem wentylacyjnym s³u¿y³y jako schronienie dla 
miejscowej ludnoœci w czasie wojen, najazdów, przeœladowañ. Przyjazd na punkty widokowe: dolina 
wyobraŸni, trzy gracje. Wizyta w dawnym karawanseraju. Obiadokolacja. Nocleg. 
(Dla chêtnych fakultatywnie wyjazd do ³aŸni tureckiej na zabiegi pielêgnacyjne). 

8 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd do Istambu³u, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

9 dzieñ:
Œniadanie, ostatnie zakupy, wykwaterowanie, przejazd w stronê granicy. Przejazd przez Bu³gariê na 
nocleg tranzytowy w Serbii. 

10 dzieñ:
Œniadanie, przejazd tranzytowy przez Wêgry, S³owacjê (dla chêtnych postój na posi³ek za ok. 5 EUR). 
Przyjazd do Polski w póŸnych godzinach nocnych. 

       01.05 - 10.05.2014
       02.10 - 11.10.2014 

          CENA:  1850 z³ 

56

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; napoi do obiadokolacji; 
obowi¹zkowej op³aty za noclegi 
tranzytowe - ok. 35 EUR od osoby; 
dop³aty do pokoju 1-osobowego 300 
z³; op³aty za wizê tureck¹: 20 USD 
p³atne w biurze; biletów wstêpu, 
lokalnego przewodnika, rejsu po 
Bosforze, nocy kapadocyjskiej: ok. 
108 EUR.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
7 noclegów na terenie Turcji - hotele 
klasy***/****; wy¿ywienie zgodnie 
z programem; opiekê pilota; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
³aŸnia turecka - hamam (typowo 
tureckie zabiegi pielêgnacyjne: 
masa¿e olejkami, masa¿e w mydle, 
peeling ca³ego cia³a, sauna) ok. 25 
EUR,
lot balonem o wschodzie s³oñca nad 
Kapadocj¹ - ok 150 EUR,
nocne zwiedzanie Istambu³u ok. 16 
EUR.
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